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রিসাব বছি শুরুি এক-রেড় মাস পি দুটি সাবরসরডয়ারিি বারিরযিক উৎপােন চালু িওয়ায় ২০১৬-১৭ রিসাব বছরিি পু রিাটা সময়
সরিরলত উৎপােন সক্ষমতাি শতিাগ কারয লাগারত পারিরন রবদুিৎ খারতি রকাম্পারন ডরিন পাওয়াি রযনারিশন্স অ্িান্ড রসরেমস
রলরমরটড। তরব চলরত রিসাব বছরি উৎপােন সক্ষমতাি পু রিাটাই ব্যবিাি কিরত রপরিরছ তািা। এরত চলরত ২০১৭-১৮ রিসাব
বছরিি প্রথম রতন প্রারিরক (যু লাই-মাচচ) আরগি বছরিি একই সমরয়ি তুলনায় প্রায় ৩৫ শতাাংশ রিরিরনউ প্রবৃ রি িরয়রছ
রকাম্পারনটিি। পাশাপারশ আরগি বছরিি তুলনায় এবাি পরিচালন ব্যয়ও করমরছ তারেি। ফরল রিসাব বছরিি প্রথম নয় মারস
রকাম্পারনটিি রনট মু নাফা আরগি বছরিি একই সমরয়ি তুলনায় ১৬ শতাাংরশি রবরশ রবরড়রছ। ডরিন পাওয়ারিি প্রধান রনবচািী
কমচকতচ া (রসইও) রমাস্তফা মঈন বরিক বাতচ ারক বরলন, ২০১৬ সারলি রিতীয়ারধচ আমারেি দুটি সাবরসরডয়ারি রকাম্পারন বারিরযিক
উৎপােরন যায়। এি মরে ১৭ যু ন ঢাকা সাউোনচ পাওয়ারিি আি ১৭ আগে ঢাকা নেচ ান পাওয়ারিি বারিরযিক উৎপােন শুরু িয়।
ফরল ২০১৬-১৭ রিসাব বছরি সাবরসরডয়ারি রকাম্পারনি উৎপােন সক্ষমতা পু রিাপু রি ব্যবিাি কিা সম্ভব িয়রন। তরব চলরত ২০১৭১৮ রিসাব বছরিি প্রথম রতন প্রারিরক সাবরসরডয়ারিি উৎপােন সক্ষমতাি পু রিাটাই সিিবিাি কিা সম্ভব িরয়রছ। ফরল আরগি
বছরিি তুলনায় চলরত বছরি রকাম্পারন রিরিরনউ ও রনট মু নাফা দুরটাই রবরড়রছ। এ বছি আমারেি পরিচালন এবাং আরথচক ব্যয়ও
করমরছ। http://bonikbarta.net
রতন রকাম্পারনি রশয়াি রলনরেরন রবরশষ নযি রবএসইরসি
স্বল্পমূ লধরন রতন রকাম্পারন মু ন্নু রসিারমক, মু ন্নু যু ট েিাফলাসচ ও োইলক্রাফরটি রশয়ারিি েিবৃ রিরত রকারনা অ্স্বািারবকতা আরছ
রকনা তা খরতরয় রেখরব পুুঁ রযবাযাি রনয়ন্ত্রক সাংস্থা রসরকউরিটিয অ্িান্ড এক্সরচঞ্জ করমশন (রবএসইরস)। এযন্য রকাম্পারনগুরলাি
রশয়াি রলনরেরন রবরশষ নযি িাখরছ করমশরনি একটি টিম। রবএসইরসি একযন রযিষ্ঠ কমচকতচ া বরিক বাতচ ারক বরলন, স্বল্পমূ লধরন
এ রকাম্পারনগুরলাি রশয়ারিি েি অ্ল্প সমরয়ি ব্যবধারন অ্রনক রবরশ রবরড় রযরত রেখা রগরছ। এি রনপরে রকারনা অ্স্বািারবকতা
আরছ রকনা আমিা তা খরতরয় রেখব। করমশরনি একটি টিম আরিা রবশ করয়কটি রকাম্পারনি পাশাপারশ এ রতন রকাম্পারনি রশয়াি
রলনরেরন রবরশষ নযি িাখরছ। মু ন্নু রসিারমক: উরযাক্তা পরিবারিি পিবতী প্রযন্ম রকাম্পারন পরিচালনাি োরয়ত্ব রনরয় ব্যবসা বাড়ারত
রকছু পেরক্ষপ রনরয়রছ। অ্গ্রগরত রেখা রগরছ রকাম্পারনি আরথচক উপারেও। তরব ১০ মারসি ব্যবধারন রশয়ািেি চািগুি িরয়
যাওয়াি যন্য তা যরথষ্ট রকনা— এ রবষরয় রবরনরয়াগকািীরেি মরে রিন্নমত িরয়রছ। করমশন রবষয়টি নযরি িাখরছ। সাম্প্ররতক
সমরয় েক এক্সরচঞ্জ কতৃচপরক্ষি প্ররেি যবারব রকাম্পারন যারনরয়রছ, রশয়ারিি অ্স্বািারবক েিবৃ রিি রনপরে অ্প্রকারশত রকারনা
মূ ল্যসাংরবেনশীল তে রনই তারেি িারত।http://bonikbarta.net
কিোতারেি িয়িারন কিরল কর াি ব্যবস্থা—এনরবআি রচয়ািম্যান

বরকয়া িাযস্ব আোয় ও কিোতারেি সরে িাযস্ব কমচকতচ ারেি সম্পরকচ ি দূিত্ব কমারনাি লরক্ষি রেশব্যাপী িাযস্ব িালখাতা পালন
করিরছ যাতীয় িাযস্ব রবাডচ (এনরবআি)। ‘জ্ঞানরিরেক আরলারকত সমায রবরনমচারিি মােরম সমৃ ি িাযস্ব-সাংস্কৃরতি রবকাশ’
রলাগান সামরন রিরখ রিতীয়বারিি মরতা এ িালখাতা ও ববশাখ উৎসব উেযাপন করি এনরবআি। িালখাতাি উরিাধনী অ্নু ষ্ঠারন
এনরবআি রচয়ািম্যান ও অ্িিিিীি সম্পে রবিারগি রযিষ্ঠ সরচব রমাশািিফ রিারসন িুঁূ ইয়া কিোতারেি িয়িারন কিরল
কমচকতচ ারেি রবরুরি কর াি ব্যবস্থা রনয়াি হুরশয়ারি যানান। গতকাল সকারল িাযধানীি রসগুনবারগচাি কি অ্ঞ্চল-৮-এি সরিলন
করক্ষ িাযস্ব িালখাতা ও ববশাখ উৎসরবি উরিাধন করিন এনরবআি রচয়ািম্যান। একই সময় কি অ্ঞ্চল-৪-এ িাযস্ব িালখাতা ও
ববশাখ উৎসব উরিাধন করিন যনপ্রশাসন প্ররতমন্ত্রী ইসমত আিা সারেক। http://bonikbarta.net
ইে ওরয়ে ইউরনিারসচটিরত এমআইএস রড পারলত
মু ক্ত চচচা, মু ক্ত রচিা সৃ যনশীলতাি দুয়াি উরন্মাচন করি, প্রসারিত করি কারযি রক্ষত্র। এমন প্ররতপায রনরয়ই গত ২১ ও ২২ মাচচ
অ্নু রষ্ঠত িল ইে ওরয়ে ইউরনিারসচটিি এমআইএস রড, রসযন ৪। ম্যারনযরমন্ট ইনফিরমশন ব্যবসাি যন্য কতটা গুরুত্বপূ িচ এবাং
ব্যবসা রশক্ষাি এক অ্রবরেয অ্াংশ রসটাই মূ লত অ্াংশগ্রিিকািীিা রেরখরয়রছ এই ইরিরন্টি প্রথম রেরন অ্াংশগ্রিিকািীিা
রপ্ররযরন্টশন, রবতকচ এবাং নাটিারিনয় করিরছ। ইরিরন্টি উরিাধন র াষনা করিন রবযরনস এডরমরনরেশরনি রলকচািাি বু শিা
হুমায়িা এশা। এিপি অ্াংশগ্রিিকািীিা তারেি রপ্ররযরন্টশন শুরু করি এবাং তারেি রপ্ররযরন্টশরন রডপ ওরয়ব, স্কাই রিও আি১,
রেইন রফোি রপ্ররন্টাং, রটসলা রসমাই ট্রারকি মত সাম্প্ররতক ববপ্লরবক রকছু প্রযু রক্তক রবষয় উর আরস। রপ্ররযন্টশন উপরিাগ
কিরত প্রথম রেন অ্রতরথ রিরসরব উপরস্থত রছরলন এইচএমরড রলাবাল, রনারকয়া বাাংলারেশ অ্পারিশরনি রবযরনস রিড যনাব
ফািিান িরশে।http://bonikbarta.net
রযএসরপ সু রবধা রনরয় যু ক্তিারেি নযিোরিরত িািত
যু ক্তিারেি বাযারি পণ্য িফতারনরত অ্গ্রারধকািমূ লক প্ররবশারধকারিি সু রবধা িািরতি আরেৌ প্ররয়াযন িরয়রছ রকনা, তা যাচাই করি রেখরব
মারকচ ন প্রশাসন। সাম্প্ররতক এক র াষিায় ওয়ারশাংটন বরলরছ, িফতারনরত শূ ন্য অ্থবা স্বল্প শুরেি রকাটা ব্যবস্থা রযনারিলাইযড রসরেম অ্ব
রপ্রফারিরন্সস (রযএসরপ) রপরত িািরতি সক্ষমতা পযচারলাচনা কিা িরব। এ ধিরনি রসিাি কাযচকি িরল িািরতি প্রায় ৩ িাযাি ৫০০টি
পরণ্যি বারিযি প্রিারবত িরব। এছাড়া মু দ্রা রবরনময় নীরতমালা রনরয় নযিোরিরত িাখা রেশগুরলাি কাতারিও িািতরক অ্িিুচক্ত করিরছ
যু ক্তিাে। খবি ইরকানরমক টাইমস ও এএফরপ।http://bonikbarta.net

রবরেি সবরচরয় লািযনক জ্বালারন প্ররতষ্ঠান রসৌরে আিামরকা
আরয়ি রেক রথরক রবরেি সবরচরয় লািযনক জ্বালারন প্ররতষ্ঠারনি স্বীকৃরত রপরয়রছ রসৌরে আিামরকা। ২০১৭ সারলি প্রথম ছয় মারস (যানু য়ারিযু ন) প্ররতষ্ঠানটি ৩ িাযাি ৩৮০ রকাটি ডলাি আয় করিরছ। শুধু জ্বালারন প্ররতষ্ঠানগুরলাি মরেই নয়, বিাং ববরেক প্রযু রক্ত ও আরথচক যায়ান্টরেি
মরে বছরিি প্রথম ছয় মারস প্রারতষ্ঠারনক আরয়ি এটাই সরবচাচ্চ রিকডচ। একই সরে জ্বালারন পরণ্যি উরোলন ও আরয়ি রবপিীরত ঋরিি
রবরবচনায়ও রসৌরে আিামরকা িারলা অ্বস্থারন িরয়রছ। ব্লুমবারগচি এক প্ররতরবেরন এ তে যানারনা িরয়রছ। এি মে রেরয় আগামী রেনগুরলায়
রবরনরয়াগকািীিা রসৌরে আিামরকায় অ্থচলরিরত উৎসািী িরবন বরল আশা কিরছন রবরেষকিা।http://bonikbarta.net

